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Feminist-Norge burde åpne øynene for de
virkelige problemene | Kaja Tømmerås
Si ;D-innlegg: Ingen hadde protestert og kalt det Kvinneprisen om kun
kvinner vant.
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Sigrid Bonde Tusvik protesterte mot at alle prisene under årets Humorprisen gikk til menn.

Kaja Tømmerås (14)

2 dager siden



en dag siden

annonse

Sigrid Bonde Tusvik valgte fredag 18. januar å forlate Humorprisen fordi
ingen kvinner vant pris. Hun omtaler arrangementet som «Herreprisen».
I stedet for å bli igjen og hylle de utrolig talentfulle mennene som vant en så
utrolig fortjent pris, gikk hun ut i mediene og fremstilte det hele som
diskriminering.

Diskriminering fordi ingen kvinner vant pris.

Hvis det hadde vært omvendt
Hvis det hadde vært motsatt, kun
kvinner som vant pris, hadde fredagen
vært en gledens dag.
Da hadde vi hyllet de fantastisk flotte,
morsomme og vakre kvinnene som
vant, og ingen ville tenkt på de
stakkars mennene som ikke vant noe.
Vi kvinner drar bare frem feministkortet, og hvem kan vel konkurrere
med det? Med gensere som sier «Girls
Unite» er vi rett og slett uslåelige.
Men er det ikke på tide å kaste fra seg
genseren, la mennene vinne noen
priser og heller ta tak i de virkelige
problemene i verden?
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Voldtekt i Sudan, tvangsekteskap i Somalia,
Herreprisen i Norge
Kan ikke Feminist-Norge stoppe opp i et sekund og heller åpne øynene for de
virkelige utfordringene kvinner i andre deler i verden møter hver eneste dag?
I Darfur brukes voldtekt mot kvinner som våpen i krigføring, i Somalia blir
jenter giftet bort, og i Jemen må kvinner ha ektemannens tillatelse til å gå
utenfor døren. Har de ikke tillatelse til dette, blir de arrestert.
Så er det ikke på tide å legge «Herreprisen» på hyllen og heller virkelig gå inn
for å endre det som er viktig?
13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til
sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være
anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende
inn innlegg til oss.

Lese flere saker fra Si ;D? Vi anbefaler disse
tekstene

Hedda Aasland: Influensere
skjønnmaler Dubai for tusenvis av
følgere

Den berusede mannen på bussen
begynner å stryke og klappe på meg.
Ingen reagerer.

Pappa feirer julaften alene. Det er
ikke trist, det er ganske fint.

«Du er jo bare et barn. Kanskje
mamma skulle hjelpe deg litt?»

Agnes Nordvik (16): Sjære gamliser,
denne er til dere

Noah Skullestad (21): Jeg mistet
mye av ungdomstiden mens jeg
ventet på Rikshospitalet

Mobilen er en byrde jeg lengter etter
å bli kvitt. Når skal jeg få fred?

«Privinsta»-miljøet: Man måtte
kutte seg eller bli innlagt for å bli
godtatt

Jeg ble kalt «jævla norsking» og
«hurpe», men lærerne forsvarte
mobberne

Det kom alltid spørsmål om hvor
den andre forelderen var. Det lurte
jeg på selv.

Simen Bondevik (18): Er jeg fortsatt
velkommen i KrF? Etter landsmøtet
har jeg begynt å lure på det.

Farida Khurami (12): Den natten vi
ble hentet av politiet, endret alt seg

Ella Marie, din fremføring av
«Máze» har endret livet mitt. Tusen
takk.

Nei, du får ikke kjøpt doruller av
meg | Mari Endrestøl

Du som er født i Norge, ikke ta
gullbilletten din for gitt! | Vilde
Skjelbred Solberg

Gleda over å verte 18 forsvann da eg
ringde blodbanken og ville gi blod.

Tenåringsforeldre, er det ikke på
tide å ta en pause fra vindrikkingen
og venneturene?

Åpent brev til Bik Bok: Vi er mange
som gråter i prøverommene deres

Jeg gikk ned 40 kg på ett år, men
har aldri vært mer ulykkelig

Her finner du Si ;D i sosiale medier

Vi legger ut alle innlegg på Facebook

Skann koden for å følge oss på Snap:

Følg linken eller finn oss: Aftenposten Si ;D

Du kan også legge til aft.sid

Vi er selvfølgelig også på Instagram:

Og lurer du på hvordan du skriver et
innlegg til oss?

Følg linken eller legg til: @aftenposten_sid

Her finner du en haug med gode skrivetips.
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32 kommentarer

POPULÆRE

Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Les mer her. Innlegg blir løpende moderert.

Si din mening, Torgeir Oma!

PUBLISER KOMMENTAR

Gry Kristiansen
for 2 dager siden

Tusen takk, nå ga du meg håp for fremtiden! Dagens selverklærte feminister er stort sett en
gjeng navlebeskuende egoister, som tror kvinnekamp handler om humorpriser og retten til hår
under armene. At de i tillegg er frekke nok til å trekke fram fortidens virkelig sterke kvinner, og
sammenligne seg med dem, får meg til å rødme av skam av å være kvinne. Mens kvinner i
andre men også her til lands, daglig utsettes for vold, overgrep og sosial kontroll velger dagens
"feminister" å fokusere på idiot... Vis mer
Svar

80 Anbefaler

knutsukkestad
svarte Gry Kristiansen for 1 dag siden

👏👍👏👍
Svar

22 Anbefaler

SE 4 FLERE SVAR

Kåre Finstad Lona
for 2 dager siden

Utrolig flott av ei ung jente, reflektert og fornuftig?
Svar

36 Anbefaler

SE 20 FLERE KOMMENTARER



LES OGSÅ

– Han har vært villig til å
sitte ned med Hamas,
Hizbollah og IRA. Men
han vil ikke snakke med
meg

Hvor ble det av
venstresidens bønn om
saklig debatt?

Den polske
utenriksministeren
nekter å hente hjem
uønsket diplomat

Lagmannen advarte
lagrettens medlemmer
mot å følge magefølelsen

– Hvis hver ny oppgave
skal ha en ny ansatt eller
statsråd, forklarer det
hvorfor offentlig sektor
vokser

TIL FORSIDEN

Trump vil holde tale om
rikets tilstand i
Kongressen. Pelosi sier
nei

TIL TOPPEN
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